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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (Ο.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ)

Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα

Γραφείο προμηθειών

Διεύθυνση - στοιχεία επικοινωνίας

ΤΕΡΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΤΚ 58200, ΕΔΕΣΣΑ

αναθέτουσας αρχής
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Κριτήριο κατακύρωσης

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα

τηλ: 23813 50335-196
prom@gnedessas.gov.gr
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:30

κατάθεσης προσφορών
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας
διαγωνισμού
Τόπος διενέργειας

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00

Γραφείο προμηθειών Ο.Μ. Έδεσσας
(CPV: 33141310-6, 33141127-6)

Κωδικοί CPV

Είδος Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας,
Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας (Ο.Μ. Έδεσσας).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η υγεία.
Θεσμικό πλαίσιο
1. Τον Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών Δημοσίου «ΝΟΜΟΙΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
3. Την υπ' αριθ. 9η/13.07.2022 (θέμα 11ο) (AΔA:6Δ1Φ4690ΒΛ-Κ3Π) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας περί έγκρισης της διενέργειας και των τεχνικών
προδιαγραφών του διαγωνισμού.
4. Τις υπ' αριθ. 838/25.07.2022 (ΑΔΑ:Ω2ΩΥ4690ΒΛ-ΡΒΤ)–838Α/25.07.2022 (ΑΔΑ:98ΑΞ4690ΒΛ-06Κ
)αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Ο.Μ. Έδεσσας για τη διενέργεια της διαδικασίας.
Γενικοί Όροι Πρόσκλησης
Διενεργείται η παρούσα διαδικασία για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (CPV 33141310-6)
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ (CPV: 33141127-6) για την Ο.Μ. Έδεσσας με συλλογή
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προσφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης #28.300,00€# συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η
οποία είναι εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του ΚΑΕ 1311 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Έδεσσας
οικονομικού έτους 2022, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την παροχή υπηρεσιών για την
απρόσκοπτη και αδιάλειπτη

λειτουργία του Νοσοκομείου Έδεσσας.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η

Χαμηλότερη Τιμή.
Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Έδεσσας, σε
σφραγισμένο φάκελο, έως την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:30 μ.μ. για τα είδη με τους
ειδικούς όρους και με τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. Η αποσφράγιση των προσφορών θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00 π.μ..
1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα
αναγράφονται ευκρινώς:


Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.



Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.



Η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.



Ο τίτλος της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.



Τα στοιχεία του αποστολέα.

Ο φάκελος θα περιέχει:


υποφάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
 Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν γνώση.
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά ε οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
 Η ισχύς της προσφοράς τους είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
 Δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του
Ν. 4412/16.



υποφάκελο τεχνικής προσφοράς, στην οποία θα δηλώνεται επιπροσθέτως με υπεύθυνη δήλωση η
συμφωνία με τους ειδικούς όρους αναλυτικά για τα είδη που θα προσφέρει ο υποψήφιος.



υποφάκελο οικονομικής προσφοράς σε δύο αντίγραφα. Θα δίδεται τιμή προσφοράς, σε ευρώ χωρίς
ΦΠΑ και θα αναγράφεται σε αυτή και η επωνυμία της εταιρίας, αλλά και ο κωδικός Παρατηρητηρίου
είδους όταν το είδος παρατηρείται από την ΕΠΥ ή, στην αντίθετη περίπτωση, δήλωση ότι δεν
παρατηρείται.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Θα προσφερθεί μία τιμή για κάθε είδος της Διακήρυξης, χωρίς εναλλακτικές προσφορές ή άλλες
τιμές, η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος και κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή.
2. Η γραπτή οικονομική προσφορά θα υποβάλλεται εις διπλούν στην οποία θα αναγράφεται και η
επωνυμία της εταιρίας, αλλά και ο κωδικός Παρατηρητηρίου είδους όταν το είδος παρατηρείται από
την ΕΠΥ ή στην αντίθετη περίπτωση δήλωση ότι δεν παρατηρείται.
3. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ από την ημέρα υπογραφής και για ένα έτος με
μονομερές δικαίωμα εκ μέρους του Νοσοκομείου να παραταθούν για επιπλέον χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών μετά από απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Νοσοκομείου.
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προσφέροντες πρέπει με την τεχνική προσφορά απαραίτητα και

4. Οι
καταθέσουν:
-

επί ποινή απόρριψης να

Πιστοποιητικά σήμανσης των προϊόντων CE

5. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση μέρους των υπό προμήθεια ειδών,
να αυξομειώσει την ποσότητα ή να αναστείλει την προμήθεια των ειδών όταν αυτά χορηγηθούν από
Κρατική Υπηρεσία ή ορισθεί από το αρμόδιο Υπουργείο διαφορετικός τρόπος προμήθειας.
6. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα των ειδών κατακύρωσης εντός του
συνολικού προϋπολογισμού της διαγωνιστικής διαδικασίας.
7. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
8. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
9. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.
10. Να κατατεθούν δείγματα των προσφερόμενων ειδών.
Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τον έλεγχο των προσφορών θα συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου
οργάνου του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας Επιτροπή Διαγωνισμού (γνωμοδοτικό όργανο), η οποία θα
ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στις προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας.
Η εν λόγω Επιτροπή-γνωμοδοτικό όργανο διενεργεί και επιβλέπει τις διαδικασίες του διαγωνισμού που
αφορούν την παραλαβή, αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, τον έλεγχο των τυπικών
δικαιολογητικών συμμετοχής και θα έχει την ευθύνη αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών, κατάταξης των υποψηφίων και της σύνταξης της εισήγησης προς το αρμόδιο όργανο διοίκησης
του Γενικού Νοσοκομείου για την ανάθεση ή μη της προμήθειας.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η απόφαση για την κατακύρωση του Διαγωνισμού λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Γενικού
Νοσοκομείου Πέλλας (Έδεσσας).
Αυτός που θα ανακηρυχθεί προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε διάστημα (10) δέκα ημερών από την
κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων, θα αναδειχθεί ως επικρατέστερος ανάδοχος
αυτός, που υπέβαλε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, ο οποίος και θα κληθεί να υποβάλλει τα
νομιμοποιητικά έγγραφά του (δικαιολογητικά κατακύρωσης):
1) Απόσπασμα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016.
2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό
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και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν
να παραµένουν εγγεγραμμένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΚΩΔΙ
ΚΟΣ

1

68695

2

69318

3

37539

4

65535

5

37680

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ 10Χ20 12PLY ΑΠΛΗ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ: Γάζα
υδρόφιλη 18κλ/cm2 ,αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές του Υ.Αν. , θα έχουν πλάτος 90
(+-1%) εκατοστά και μήκος 100 (+-1%) μέτρων (m). Οι
γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή
αναδίπλωσης (ΖΙΚ ΖΑΚ) του ενός (1) μέτρου ή σε φύλλα
με τη μία διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία
ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να
επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν
προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν
στη μεταφορά, χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια) Σε
πακέτα των 100 μέτρων περίπου. Η τιμή να είναι ανά
πακέτο των 100m
ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΑΚΟΠΗ 18κλ/cm²,
αρίστης ποιότητας, σύμφωνη με τις προδιαγραφές του
υπουργείου. Πλάτος 90Χ100 σε πακέτα των 100 συνεχών
μέτρων και σε αναδιπλώσεις του ενός μέτρου χωρίς
ατέλειες, ξέφτια, χνούδια και να φέρει ακτινοσκιερή
κλωστή περιεκτικότητας 45% θειικά βαρίου, η οποία θα
είναι καλά υφασμένη σε τακτά διαστήματα κατά μήκος
της γάζας
ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ από αναγγενημένη
κυταρρίνη,βακτηριοστατική που να διατηρείται εντός και
εκτός ψυγείου.Διαστάσεις:100χ200mm
ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 10Χ20 12PLY ΚΟΜΜΕΝΗ
ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ.
Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει
να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN
14079:2003 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του
Υ.Αν.
Πλάτος 90cm, σε πακέτα των 100μέτρων και ειδικότερα
να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες
και ελαττώματα της
ύφανσης(σχίσματα,παραφασάδες,συσσωματώματα
κλωστών κλπ), και να μην παρουσιάζει κατά τόπους
ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια
κλπ).Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται
λοξουφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την
κρόκη είναι 90 μοίρες). Να φέρουν ακτινοσκιερή κλωστή
περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου η οποία
θα είναι υφασμένη ή καλά τοποθετημένη (κολλημένη) σε
όλο το μήκος του επιθέματος και να έχουν διπλωμένα
εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια.
ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ μη ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ (άκοπη) 18κλ/cm2,
αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του Υπουργείου.Αν. πλάτος 90cm, σε
πακέτα των 100 συνεχών μέτρων και σε αναδιπλώσεις
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του ενός μέτρου. Η τιμή να είναι ανά πακέτο των 100m
χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια)

Α. ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ
1. Περιγραφή :
Η γάζα βάμβακος, είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης, που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.
Να φέρει μία ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου ανά τριάντα (30)
εκατοστά (cm) υφάσματος.
2. Χαρακτηριστικά : Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου
EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της
ύφανσης(σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ), και να μην παρουσιάζει κατά τόπους
ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια κλπ).
Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξουφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την
κρόκη είναι 90 μοίρες).
Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1
του προτύπου EN 14079:2003, ήτοι:
1. αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο ( cm2 ) 18
2. κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά (cm) 100 + 5
3. ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκατοστά
4. Στη διεύθυνση του στήμονα 50κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά 80 + 5
5. ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton’s ανά 5 εκατοστά
6. στη διεύθυνση της κρόκης 30
7. ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m2) 24
3. Διαστάσεις- Συσκευασία: Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90 (+-1%) εκατοστά και μήκος 100 (+-1%) μέτρων
(m). Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ ΖΑΚ) του ενός (1) μέτρου ή
σε φύλλα με τη μία διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν
πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να
αντέχουν στη μεταφορά.
Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω
1. τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής
2. το είδος του περιεχομένου
3. η ημερομηνία παραγωγής
4. ο αριθμός παρτίδας
5. οι διαστάσεις ( μήκος-πλάτος)
6. ο αριθμός της σύμβασης και ο Φορέας
7. η ένδειξη «κρατικό είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη.
8. Η σήμανση πιστότητας CE.
4. ΕΛΕΓΧΟΙ
Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079/2003 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας προδιαγραφής.
Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας
ποσότητας.
Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία
αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κλπ).
Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
1. Οι προμηθευτές με την προσφορά τους, πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (επωνυμία, τόπος) του
εργοστασίου κατασκευής του επιδεσμικού υλικού που θα πραγματοποιήσει την ύφανση και τις λοιπές
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επεξεργασίες (υδροφιλία, λεύκανση, ξήρανση, κλπ) και το οποίο θα διαθέτει άδεια-βεβαίωση

δυνατότητας παραγωγής επιδεσμικού υλικού από το Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχης επίσημης Αρχής, και
βεβαίωση από τον κοινοποιημένο οργανισμό ότι τα προϊόντα του προμηθευτή κυκλοφορούν στο
εμπόριο με τη σήμανση CE. Αντίγραφο της ανωτέρας άδειας και βεβαίωσης, θα κατατίθεται με την
προσφορά.
2. Να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων,
σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα κατηγορίας Ι-επίδεσμοι γάζας της κατασκευάστριας εταιρίας
μπορούν να κυκλοφορούν στο εμπόριο φέροντας τη σήμανση CE ή βεβαίωση πιστοποιημένου
Φορέα.
3. Να καταθέσουν πιστοποιητικό εκδοθέν από πιστοποιημένο οργανισμό (όπου θα αναγράφεται και η
ημερομηνία ισχύος αυτού) ότι τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρίας κατηγορίας ΙΙα γάζες απλές
και γάζες ακτινοσκιερές είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και μπορούν να φέρουν τη
σήμανση CE.
4. Να καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η
κατασκευάστρια εταιρία υπέρ της οποίας έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό και το είδος του προϊόντος
για το οποίο έχει εκδόσει το εν λόγω πιστοποιητικό.

Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης εκτέλεσης παραγγελίας το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει
την Σύμβαση και να κατακυρώσει στον επόμενο μειοδότη.
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και μετά από Απόφαση του Δ. Σ. του Γ.Ν. Πέλλας.
Το χρονικό διάστημα της προμήθειας άρχεται με την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας και τη σύναψη
Σύμβασης.
Η Σύμβαση που θα προκύψει λύεται αυτόματα σε περίπτωση υπογραφής Σύμβασης από Ενιαίο, Κοινό,
Τακτικό ή Πρόχειρο διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, ή από την 3η
Υ.Π.Ε. ή από εξουσιοδοτημένο φορέα αρμοδιότητάς της. Η λύση της Σύμβασης για τον παραπάνω λόγο δεν
θα επιφέρει καμία περαιτέρω αξίωση από τον Προμηθευτή – Ανάδοχο, και αφορά το Γ.Ν. Πέλλας και τους
φορείς εποπτείας του.
Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος αναρτάται
στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ν. Έδεσσας
http://www.gnedessas.gov.gr/ απευθυνόμενη σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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